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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan 24, 25 
ve 26 ncı tur oylamalarda da gerekli olan üye tam
sayısının salt çoğunluğu sağlanamadı. 

28 Kasım 1975 Cuma günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 18.45'te son verildi. 

Başkan 
Geçici Başkan 

Rasim Hancıoğlu 

Geçici Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

Geçici Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

*>•<* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Geçici Başkan (Rasim Hancıoğlu) 

GEÇİCİ DİVAN ÜYELERt: llhami Çetin (Yozgat), îdris Ankan (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 18 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Işıklar yandığı zaman sayın üyelerin beyaz 
düğmelere basmalarını rica ediyorum." 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gündeme ge

çiyoruz. 

III. — SEÇİMLER 

1. — Millet Meclisi Başkanı Seçimi 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Millet Meclisi 
Başkanı seçimlerine devam ediyoruz. 

Geçen birleşimde 26 tur seçim oylaması yapıl
mış, bir sonuç alınamamıştır. 

Başkanlık için adaylar : Aydın Milletvekili Sa
yın Kemal Ziya Öztürk ve Kars Milletvekili Sayın 
Kemal GüVen. 

27 nci tur seçimi oylamasına başlamadan evvel, 
gizli oylama usulü hakkında bir talep önergesi veril
miştir, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa, 

Anayasamızın 84 ncü ve İçtüzüğümüzün 10 ncu 
maddeleri gereğince, Meclis Başkanlığı seçiminin giz
li oyla yapılacağı öngörülmüştür. 

Bu gizliliğin, seçim sistemimizin vazgeçilmez tê  
mel unsuru olduğu aşikârdır. Buna rağmen Meclis Baş
kanı seçiminin, sıralar arasında ad yazılarak yapılma
sı, Anayasamızın emrettiği gizliliğin mana ve ruhuna 
aykırı olduğu gibi, bazı grupların, sayın üyeleri üze
rinde kontrol ve baskıları da görüldüğü cihetle, esa
sen son Cumhurbaşkanı seçiminde de uygulandığın-
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dan, sayın üyelerin oylarını kapalı hücre usulü ile 
kullanmalarını arz ve teklif ederiz. 

Sakarya İstanbul 
Hayrettin Uysal Ali Necat Ölçen 

(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Bu duruma göre, Anayasa ve İçtü
züğün emrettiği gizliliğin bütün icaplarına riayet mak-
sadıyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılan oylama 
sistemi aynen uygulanacaktır. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Buna göre, ayrı siyası partiye mensup iki Sayın 
Divan üyesi başkanlık kürsüsünün sol tarafındaki hü
kümet sıralarında yer alacaklardır. 

Bir tanesinin önünde, adı okunan milletvekillerine 
verilmek üzere mühürlü oy pusulası ve zarf buluna
caktır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Önerge sahipleri 
ile önceden anlaşmışsınız. 

BAŞKAN — Diğer sayın üye, ise oy pusulası ve 
zarfı verilen milletvekilinin yoklama cetvelindeki adı
nın karşısına çarpı işareti koymak suretiyle işaretleye-
cektir. 

Sayın üyeler kürsü üzerinde kurulacak iki ayrı 
hücrede, oy pusulasına adaylardan birinin ismini ya
zacak veya yazmayacak; ancak oy verme işlemi mut
laka hitabet kürsüsündeki hücrelerde yapılacaktır. Bi
lahare, oy pusulası hücrede zarfa konulduktan sonra, 
biraz ileride yine kürsü üzerine konulacak oy kutula
rına zarf atılacaktır. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Ne yapsanız seçece
ği?: Başkanı. 

BAŞKAN — Hücrelere aynı renk tükenmez kalem
ler konulacak, sayın üyeler bu kalemleri kullanacak
lardır, 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben bulunmadığım 
için, o tarihteki zabıtlardan çıkardığımız ve o gün 
uygulanan usulü aynen okuyorum. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo Sayın Başkan» sesleri, alkışlar.) 

Ayrıca, sayın üyelerin oylamada dikkat edecekle
ri husuları da belirtmek isterim. 

Adaylardan birinin sadece adının veya sadece 
soyadının yazılması tereddüt doğuracağından, adını 
ve soyadını veya en azından adayın adının baş harfi 
ile soyadını yazmaları gereklidir. Ayrıca, oy pusula
sında, oyun kime ait olduğunu belirleyecek her hangi 
bir işaret, imza, karalama veya renkli kalem kullan
ma gibi durumlarda oy pusulası geçersiz sayılacaktır. 

Geçerli oy, hiç bir surette işaret, taşımayacaktır. 6ü 
adayların dışında aday ismi yazılması halinde ise 
Anayasamızdaki «aday niteliğini hâiz olanlara velileri 
oylar geçerli sayılır» hükmünü hatırlatırım. 

Başkanlık kürsüsündeki Divan üyeleri ve görevli
ler gizli oy hücrelerini göremeyecek şekilde sandalye^ 
lerini geriye çekeceklerdir. 

Bu hususu tem inen ad okuyacak sayın Divan Üye
sinin de oturduğu yerden okumasını tasviplerinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

İki sayın Divan Üyesi yerlerini alsınlar efendim. 
Kullanılacak üç mühürlü oy pusulalarım sayın Di

van Üyelerine veriniz efendim. 
Oyların sayım ve döküm işi için ad çekmek sure

tiyle beş kişilik Tasnif Komisyonu tespit ediyorum : 
Sayın Lütfi Köktaş?... Burada. 
Sayın Hüseyin Suat Sungur?... Burada. 
Sayın Orhan Tokuz?... Yok. 
Sayın Remzi Yılmaz?... Burada. 
Sayın Malik Yılman?... Burada. 
Sayın Miı Bahattin Yardımcı?.... Yok. 
Sayın Fatma Gülhis Mankut?... Burada. («Sayın 

Başkan, tek hücre kâfi» sesleri.) 

Evet, bir hücre yeter, bir hücre koyacağız efen
dim. 

Seçim oylamasına Adana ilinden başlayacağız. 
Sayın üyeler kürsüye konulmuş bulunan kalemleri 

kullanacaklardır. 
Oy verme işlemine başlıyoruz. 
(Adana Milletvekillerinden itibaren oylar toplan

maya başlandı.) 
«Halit Kahraman...» 
BAŞKAN — Sayın Kahraman, kalem var efendim; 

buradaki kalemleri kullanacaksınız. 
HALİT KAHRAMAN (Diyarbakır) — Kendi ka

lemimle yazdım, isterseniz.değiştireyim efendim. 
BAŞKAN — Değiştirin efendim. 

GEÇİCİ DİVAN ÜYESİ İLHAMİ ÇETİN (Yoz
gat) — Kendine mi ait acaba o Başkan? Kendine mi 
ait acaba o? 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Oy kullandık
tan sonra değiştiremez. 

BAŞKAN — Zarfı görüyorum efendim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Oyunu kul
landıktan sonra geri alamaz Sayın Başkan. Oyunu 

.kullanmış sayılır. >v 
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TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) - , Nihayet ip
tal edilir canım, tekrar kullanmasına eevaz yeik, 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
hileli oldu hakikaten. Belki o zarf değil?,.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, ana
okulu haline getirdiniz, 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Ataöv, sen 
her zaman böyle yapıyorsun, (Antaya Milletvekili İh
san AtaöV ile Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
arasında tartışmalar.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Müteaddit defalar anons ediyoruz efendim; ka

lemler mevcuttur, kürsüdeki kalemlerden başka kalem 
kuManJLlmayacak diye. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) 

Daha evvel söyleseydiniz efendim. Bundan evvel 
yapılan tatbikatı aynen uyguluyoruz. Bundan bir de
ğişiklik yok. Ne var bunda? Bütün arkadaşların dik
kat etmesi lâzım. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Hangi zar
fın nereden alındığını biliyor musunuz 

BAŞKAN — Sayın- Bahattin Karakoç... 
(Diyarbakır milletvekillerinden itibaren devam 

olunarak oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylamaya katılmayan başka sayın 

üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler lütfen yerle

rini alsınlar efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, Cum
hurbaşkanı seçimindeki usul tatbik edilsin, tasnif üye
leri tesir altında kalıyor, oraya kimse gitmesin. 

(BAŞKAN — Tasnif Heyetinin etrafında toplan
masınlar arkadaşlarımız, açık olarak yapılacaktır za
ten. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Gizli oy açık 
tasnif, lütfen öğrensinler•> Anayasanın' hükmü, bu, 

BAŞKAN — Arkadan bakarsınz efendim, oradan 
bakıyorsunuz. Yalnız ön kısmını açık bırakalım efen
dim. 

(Oyların ayrımına başlandı.) 
(Tasnif Komisyonu önünde yığılmalar ve tartışma

lar.) 
BAŞKAN — Komisyon çalışmalarına dışarıdan 

müdahale edilmemesini rica ediyorum. (Gürültüler.) 
Efendim, Komisyonun ön taralımdan çekilin, mü

nakaşaya; lçanşmayHK Komisyon kendi arasında ka
rar versin. (Gürültüler.) 

Sayın İdareci Üye arkadaşlarımı vazifeye davet 
ediyorum efendim. 

DAVUT AKSU (Kars) — Soyadı lâzım Sayın 
Başkan. Bir pusulada soyadı yazılmamış. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Komisyonun ara
sındaki istişareye kimse müdahale edemez. 

Sayın Başkan, Divana çağırın* Divanda yaptırın, 
sizin riyasetinizde, otomatiktan... (Gürültüler.) 

FATMA GÜLHİS MANKUT (İstanbul) — Sa
yın Başkan, kimsenin işimize karışması diye bir du
rum var mı? 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sayın Başkan, bir 
oy hakkında aramızda ihtilâf var. 

BAŞKAN — Komisyon olarak aranızda konuşup 
kararınızı verin efendim. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sayın Başkan, adı 
yazılmamış; «K. Z. Öz..» şeklinde yazılmış. (Gürül
tüler.) 

ŞENER BATTAL (Konya); — Smym Ba#can, he
yeti oraya alın. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sayan Başkan, de* 
mimki beyamnazav göm bu bir if&ret sayriıyar» 

ŞENER BATTAL (Konya) — Usul hakkında 
söz istiyor®!» Sayın Başka®, zaptat geçsü*. (Gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon üyeleri... Sayın 
üyeler rica ediyorum. 

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri husus
lara bir daha belirtmek istiyorum : 

«Adaylardan birinin sadece adımn veya» sadece 
soyadının yazılması, tereddüt doğuracağından,, adım ve 
soyadını veya en azından adının baş harfi ile soya
dını yazmaları gereklidir.» (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

MALİK YILMAN (Hatay) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, be
nim itirazım var, beni dinleyin. Öyle kırk kafadan ses 
çıkarsa tasnif olmaz. Komisyon, «Ben muhalifim» 
der, karar alır, 

BAŞKAN — Hallettik efendim, halledildi 

ŞENER BATTAL (Konya) — öradat assy% ber-
kemal değil -fcL. 

BAŞKAN — Halledildi, lütfen- yerârizepöteraaaz. 
ŞENER BATTAL (Kioraya) — Oraya. çağma; S* 

ym Başkan». (Tasraif Komisyonu önünde birikmeler.) 
İHSAN ATAÖV (Astelya^-— SâyıoıBasta* İda* 

reci Ü$?e yok, &&• emir veria. 
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BAŞKAtf — tdareci Üyeİeri vazifeye çağırdım ve 

onlar da vazifelerini yapmaya başladıİâr efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — tdareci Üyeler 

yok Sayuı Başkanım. 
BAŞKAN — Var efendim, hâÎBn faaliyetfeler. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiş

tir, okutuyorum : 

Yüksele Başkânlığ* 
Mitttt Meslisf BâşfcaMiğt içiri yapılan 2? nei tur 

seç ime 429 üye katılmış ve neticece aşağıda isrmteri 
bulunan üyeler, hizalarında gösterilen oyları almışlar
dır. 

Arz olunur. 

Üyo 
Trabzon 

Lütfi Köktaş 

Üyo 
Antalya 

Remzi Yılmaz 

Üye 
Bursa 

Hüseyin Suat Sungur 

Üye 
Hatay 

Malik Yılman 

Üye 
istanbul 

Fatma Gülhis Mankut 

Kemal Ziya öztürk 
Kemal Güven 
t. Hakkı Ketenoğlu 
Sadettin Bilgiç 
îptâl 
Boş 

213 
195 

2 
1 
4 

14 

BAŞKAN — Bu tasnif sonucuna göre de seçim 
için yeterli oy sağlanamamıştır. 

28 nci tur oylamaya geçiyoruz. 
tLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, geç 

oldu; çalışma saatinin bitmesine de bir saat kaldı, 
yetiştiremezsiniz. 

BAŞKAN — Devam ederiz efendim. 
Bu oylama için bir mühürlü oy pusulaları yine Di

van Üyesi arkadaşlarımız tarafından verilecektir. 
Ad çekmek suretiyle beş kişilik Tasnif Komisyo

nunu teşkil edeceğiz. 

OĞUZ AYGtM tÂafeârâj — Sayın Başkan, bir 
arz ve ricam vâf zafîanni®en. 

OĞUZ AYGÜN(Anakra) — Olabilir ki, föfğm 
hıklarından dolayı arkadaşlarımız sayın adayların isim
lerini hatırlamayabilirler. Lütfen adaylâftfî isimlerini 
doğru olarak yazdırmak suretiyle kürsîİ üzerine koy-
durursaniz faydalı ötür efendim. 

BAŞKA*N •-*= Dikkate alırız efendöai Oylamaya 
başlarken- tefcrai? ihtarda bulunacağt«ii omı ân leyle
rim efendim. 

Tasnif KomisyonuHüH te^Öi için ismini okumuş 
olduğum sayın üyelefifl *M1&tik$ diyerek cevap ver
melerini rica edeceğim. 

Sayın Sabri Yahşi?... Burada. 
Say«ı Hasan Esat Işık?... Burada. 
Sayın Mustafa Kılıç?... Yok. 
Sayın Ali Acar?.. Burada. 
Sayın Sebati Ataman?... Yok. 
Sayın Mehmet Aksoy?... Burada. 
Sayın Hüseyin încioğlu?.. Burada. 

Evelâ hasta olan arkadaşlarımıza oy kullandıra
cağım. Sayın Vecdi îlhan ve Sayın İsmail Müftüoğlu, 
buyurunuz efendim. 

Seçim için oy verme işlemine Adana ilinden baş-
| lanacaktır. 

(Adana Milletvekillerinden itibaren oyların top
lanmasına başlandı.) 

BAŞKAN —r Mesai saatimiz dolmak üzeredir. 
Seçimlerin sonunu alıp, tasnif bitinceye kadar za
manın uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Oyların toplanmasına devam olundu.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı?.. Yok. Oy kullanma işlemi bitmiştir. 

Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler lütfen yerlerini 
alsınlar. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tasnif Komisyonu-tutanağı gelmiş
tir, okutuyorum : 

«s» J^W "S— 
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Yüksek Başaknlığa 
Millet Meclisi Başkanlığı için yapılan 28 nci tur 

seçime 424 üye aktılmış ve neticede aşağıda isim
leri bulunan üyeler hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 
Üye 

Kocaeli 
Sabri Yahşi 

Üye 
Urfa 

Mehmet Aksoy 

İ'.L"', t 

Üye 
Bursa 

Hasan Esat Işık 
Üye 

Samsun 
Ali Acar 

Üye 
Gaziantep 

Hüseyin tncioğlu 

Kemal Ziya Öztürk : 
Kemal Güven : 
t. Hakkı Ketenoğlu : 
Enver Akova : 
Sadettin Bilgiç : 
Boş : 

216 
194 

2 
1 
1 

10 

BAŞKAN — Bu tasnif sonucuna göre seçim için 
yeterli çoğunlukta oy sağlanamamıştır. 

Başkan seçimine devam etmek için, alınan ka
rar gereğince, 29 Kasım 1975 Cumartesi günü saat 
15.00'te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.40 
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